Inschrijfformulier Foodwall Zutphen 2019

Wanneer:
Vrijdag 30 augustus
Zaterdag 31 augustus
Zondag 1 september

16.00 uur - 23.00 uur
13.30 uur - 23.00 uur
13.30 uur - 21.30 uur

Waar:
Houtwal te Zutphen
Kosten standplaats:
- € 350,- ex BTW voor een enkele standplaats (ca 5 meter
breed) Als u betaald in 1 termijn betaald u €325.- ex BTW.
Termijn betaling is 2 termijnen van €175.- ex BTW per
keer.
- Afdracht 15% ex btw. (van bruto omzet)
De prijzen zijn inclusief alle voorzieningen voor het gehele weekend.
Betaling in 1 termijn of in 2 termijnen. Svp aangeven ivm facturatie .
1 termijn: €325.- Ex BTW.
2 termijnen: van €175.- Ex Btw per termijn.
Muntensysteem:
Tijdens het festival wordt er met munten (hele en halve) gewerkt die voor € 2,50 worden
verkocht. Er kunnen dus ook halve munten worden berekend.
Onderstaande vragen graag invullen:
Naam
:
Adres
:
Postcode / woonplaats
:
Telefoonnummer
:
Naam bedrijf
:
Website / Facebookpagina :
E-mailadres
:

K.V.K. nummer
BTW nummer

:
:

Omschrijving Foodtruck / foodwagen / ondernemer:

Welke maatregelen neemt u of heeft u genomen om zoveel mogelijk bij te dragen aan
verduurzaming van het evenement? Denk hierbij aan energie maatregelen, biologische
disposables, biologische produkten etc. :

Electra:
-Hoeveel KW?
-Aansluiting 380V of aansluiting 230V?
-Hoeveel aansluitpunten?
Heeft u water nodig?

…………………………………… kw
……………………………………
……………………………………
Ja / nee

Wat zijn de afmetingen van uw foodtruck / foodwagen? ………….…………………………..
Wat bied je aan in je foodtruck / foodwagen?

Wat is de prijslijst van je assortiment?: Deze kan als bijlage worden toegevoegd.

Omschrijving extra meubilair en/of aankleding: (Graag foto meesturen)

Inschrijven:
Inschrijvingen moeten uiterlijk 15 januari 2019 binnen zijn. Voor 4 februari 2019 krijg je
bericht van de organisatie over de toewijzing van een standplaats. Je ontvangt dan gelijk een
factuur voor het stageld. Bij volledige betaling in 1 keer moet het bedrag binnen 14 dagen
zijn betaald na factuur datum, bij betaling in 2 termijnen moet de eerste termijn (50%)
binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn. De 2e termijn moet binnen zijn voor 1 juni
2019 . De definitieve toewijzing vindt plaats na betaling van het stageld.
Deelname geschied geheel voor eigen risico en verantwoording. Ook bent u
verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften en de door de
organisatie opgestelde huisregels.
Graag logo en eventueel foto's (minimaal 1 MB) digitaal bijsluiten van jou foodtruck /
foodwagen. Het logo en de foto's zullen gebruikt worden voor de website
(www.foodwallzutphen.nl) en overige PR activiteiten.
Bijlagen:
Voorwaarden Foodwall 2019
Vragen, opmerkingen of suggesties: info@foodwallzutphen.nl.
Voor dringende vragen:
Anton Menkveld 06-51990499
Foodwall is een productie van:
Stichting AIR
Vaaltsraat 4
7201 DA Zutphen
Rabo : NL 23 RABO 0301593787
KvK
: 62560441
btwnummer : 8548.66.681
Handtekening voor inschrijving en akkoord met de Voorwaarden Foodwall 2019:

………………………………………………..

